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تا پایان فصل هفتم 
: نام و نام خانوادگی 

عوامل موثر در بازتابش نور کدامند؟-1
شکل ،حجم،صافی اجسامرنگ،صافی،زبري اجسام  

صافی ،صیقلی بودن و وزن اجسام 
در کدام مورد از آینه ي فرورفته استفاده می شود؟-2

آینه آرایشگاهآینه چراغ قوهآینه سرپیچ جادهآینه بغل ماشین
ابش نور از سطح کدام پارچه ي رنگی بیش تر است؟بازت-3

سیاهنارنجیزردسفید
کدام تصویر برابر با جسم را به ما نشان می دهد؟-4

آینه ي دندان پزشکیآینه ي اتاق خیاطی
آینه ي سرپیچ جاده آینه ي پشت چراغ ماشین

کدام یک چشمه ي نور طبیعی نیست؟-5
ستارهشمعخورشیدکرم شب تاب

کدام نور را باز تابش می کند؟-6
هر سه موردقندان چینیبشقاب شیشه ايبشقاب فلزي

کدام یک باز تابش منظم ندارد؟-7
سطح مقوااقسینی استیل بر

شیشه اي که پشت آن تاریک باشدآینه ي دندان پزشکی
چگونه می توانیم آب مصرف شده را دوباره استفاده کنیم؟-8

آن را بجوشانیمآن را تصفیه کنیم
ب زدا بزنیمورا تصفیه کرده ومواد میکرآن آن را از صافی عبوردهیم

...آبی براي آشامیدن الزم است که-9
آب چاه باشدبدون میکروب باشدبی بو باشدزالل باشد

نیست؟کدام آب جاري - 10
نهرهامرداب هاجویبارهارودها
...می زنند تابه آب آشامیدنی کلر - 11

رنگ و وزن و حجم اجسام 



گل و الي نداشته باشدصاف و زالل شود
خوش بو شودمیکروب هایش نابود شوند

کدام نوع خاك ،آب را باسرعت بیش تري در خودنفوذ می دهد؟- 12
خاك باغچهسنگ ریزهرسماسه 
...آب هایی که به سطح زمین می رسند ممکن است- 13

بخارشوندتشکیل جوي بدهند
هرسه مورد صحیح استبه زیر زمین فرو بروند

کدام آب با بقیه تفاوت دارد؟- 14
چشمهجویبارقناتدریا 
در طبیعت به چه حالت هایی وجود دارد؟آب- 15

هر سه حالتگازجامدمایع
.نمی شودتشکیل....می شود و .....اگر آب بخار نشود رطوبت هوا- 16
گرد و غبار- زیادگرد وغبار- کمابر-زیادابر- کم
نیست؟آب کدام مورد صرفه جویی در مصرف - 17

با آب پاش به گلدان آب بدهیمبا یک لیوان آب مسواك بزنیم
با شلنگ ماشین را بشوییمبراي پاکیزگی حیاط از شلنگ آب استفاده نکنیم

بیش تر سطح زمین را چه فراگرفته است؟- 18
خشکی ها و کوه هاآبها و دریاهاکوه هاي بلندابر ومه
.یافت..........آب شیرین را می توان در برخی از- 19

همه ي موارد رودهاچاه هادریاچه ها
.نیاز است....براي تبخیر آب دریاها به- 20

موردهرسه باد و طوفاننور و گرماي خورشیدبرف و باران
.تغییري نمی کندماده .........در تبدیل یخ به آب- 21

حالت و شکلجرمحجمشکل    
جرم کدام ماده کم تر است؟- 22
یک کیلو گرم پنیرگرم پنیر1000دو و نیم کیلوگرم پنیرگرم پنیر400
.هستند...........همه ي مواد اطراف ما داراي - 23

جرم و حجمحجمرنگ و بوجرم



واحد اندازه گیري مایعات چیست؟- 24
سانتی متر گرمکیلو گرملیتر
معموال براي اندازه گیري جرم طالي زینتی از چه واحدي استفاده می کنند؟- 25

کیلو گرممترلیترگرم
آن ها تغییر می کند؟............با تغییر حالت اجسام - 26

رنگ  و بوجرم و حجمحجمجرم
27 -......

معلوم نیستبرابر استکم تر استبیش تر است
.........همه ي مواد مایع که حجم برابري دارند جرم هایشان- 28

باهم برابر نیستباهم برابر است
خیلی باهم تفاوت دارندکامال نزدیک به هم است

ور مساوي موادي را ریخته ایم کدام جرم کم تري دارد؟داخل شیشه هاي هم اندازه ،به ط- 29
جرم هرسه برابر استشربت لیموآبعسل
.می گویند.......به چیزهایی که در اطراف ما هستند - 30

مادهگازمایعجامد

)2()1(با توجه به شکل ها هرکدام چه حالتی از ماده است؟- 31
جامد و جامدجامد و مایعگاز و جامدگاز و مایع

ماده اي که به هر سه حالت در طبیعت یافت می شود؟- 32
نفتپالستیکآبروغن 
براي تبدیل شدن کدام یک گرما الزم است؟- 33

یخ بستن سطح آب استخرآب شدن بستنی
تشکیل برفک یخچالتشکیل برف

اگر گاز درون کپسول راسرد کنیم چه می شود؟- 34
شودگازسرد می فرقی نمی کندمایع می شودجامد می شود

کدام دسته همه مایع هستند؟- 35
کره،ابر،روغن هوا ،بخار،شکالتسرکه ،آب،گالبشیر،بخار،سنگ

به موادي که فضاي تمام ظرف را پر می کنند و در فضا پخش می شوند چه می گویند؟- 36
مادهگازمایعجامد

جرم یک لیتر آب از یک لیتر عسل



ت است؟کدام تبدیل درس- 37
جامد به مایعانجمادجامد به مایعتبخیر
گاز به مایعمیعانمایع به جامد ذوب

کدام تبدیل را نشان می دهد؟تصویر - 38
میعانذوبانجمادتبخیر
د؟- 39

همه ي مواردتخم مرغگوشتشیر 
ویتامین ها چه نقشی در بدن ما دارند؟- 40

رشد کردن بدن ما با خوردن ویتامین هاانرژي دادن به بدن ما
گرم شدن بدن هنگام مصرف ویتامین هاسالم نگه داشتن بدن 

مقدارچربی در کدام مورد زیر بیش تر است؟- 41
کرهماستپنیرشیر
نیست؟کدام روش براي نگه داري طوالنی مدت غذاها و خوراکی ها مناسب - 42

شورکردنخشک کردنگرم کردنکنسرو کردن
ر است؟کدام یک در رشد بدن ما موثرت- 43

گوناگونی غذایی که مصرف می کنیممقدار مصرف غذا
هرسه مورد در رشد بدن اثر دارندزمان مصرف غذا

زیادي دارد و براي بدن الزم است؟ویتامینکدام ماده غذایی - 44
هرسه موردمیوه ها و سبزیجاتگوشت مرغتخم مرغ
ن غذا در کدام وعده اهمیت بسیار زیادي دارد؟خورد- 45

شامعصرانهنهارصبحانه
به ماده اي که از خود شکل معینی نداردو اگر در ظرفی بریزیم شکل ظرف را به خود می گیرد- 46

آبگازمایعچه می گویند؟  جامد
دیل مایع به جامد چه می گویند؟به تب- 47

تبخیرمیعانذوبانجماد
تبدیل مایع به گاز چه نام دارد؟- 48

تبخیرمیعانذوبانجماد

در کدام یک پروتئین یافت می شو



تبدیل گاز به مایع را چه می نامند؟- 49
بخیرتمیعانذوبانجماد
درهنگام خشک شدن یک لباس خیس روي طناب چه تغییر حالتی اتفاق می افتد؟- 50

تبخیرمیعانذوبانجماد
کدام ماده را می توان به مقدار چندگرم خرید؟- 51

نوشابههندوانهبادمجانمغز بادام
وع ترازو جرم میوه را وزن می کند؟وق- 52

با هرسه می تواندترازوي آشپزخانهدو کفه ايترازوي عقربه اي
مقدار بخار آب در کدام محل بیش تر است؟- 53

درجنگلدر کوهستان هاي برفیدر صحراکنار دریا
در کدام روز تبخیر بهتر صورت می گیرد؟- 54

روز طوفانیروز بارانیروز نیمه ابريروز آفتابی
آزمایش بشقاب سرد،شبیه کدام یک است؟- 55

بارش برفتشکیل ابرتشکیل بارانتشکیل برف
چند درصد آب هاي کره ي زمین را تشکیل می دهند؟آب هاي شیرین کره ي زمین- 56
درصد31درصد3درصد30درصد13
کدام جمله در باره ي آب شیرین درست است؟- 57

آبی که شور نیستآبی که درونش شکر بریزیم
هر سه موردآب تصفیه شده

د آبهاي زیر زمینی را آلوده نمی کند؟کدام مور- 58
دود ماشین هاسموم کشاورزيفاضالب صنایعفاضالب منازل

رودها چگونه تشکیل می شوند؟- 59
با آب باران و جاري شدن آنبا آب شدن برف کوه ها

هر سه موردبا به هم پیوستن جویبارها
براي تبدیل آب گل آلود به آشامیدنی در تصفیه خانه انجام می شود چیست؟اولین کاري که- 60

گرفتن گل و الي موجود در آباضافه کردن میکروب کش ها
فرستادن آب با لوله ها به روستاهاجمع کردن آب در استخر

تی شما میوه می خرید میوه فروش با کدام ن
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